Wola Krzysztoporska, dnia 22.10.2012 r.
RB.6220.7.2012

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu
prowadzonego postępowania administracyjnego
Zgodnie art. 49 oraz 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust.
5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o wydaniu w dniu 22.10.2012 r. postanowienia
znak: RB.6220.7.2012 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni
wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową
i placem manewrowym na działkach o nr ewid. 572, 573, 574, ob. geodezyjny Bogdanów,
gm. Wola Krzysztoporska” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy
ul. Kościuszki 5, Referat Budownictwa – pokój nr 6, w poniedziałki od 9°° do 17°°, a w pozostałe dni od 7 30
do 1530, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Zgodnie z art. 49 ustawy k. p. a. doręczenie obwieszczenia uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy w Woli Krzysztoporskiej www.bip.wola-krzysztoporska.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy, ul. Kościuszki 5 oraz przesłane Sołtysowi Sołectwa Bogdanów, Borowa, Kamienna celem
wywieszenia na tablicach ogłoszeń.

Otrzymują:
1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez zamieszczenie obwieszczenia na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej,
- stronie internetowej Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej: www.bip.wola-krzysztoporska.pl,
- w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia:
- tablica informacyjna – sołtys miejscowości Bogdanów, Borowa, Kamienna
2. a/a

